
HET TOELATIRGS-EXAMEN TOT DF MILITAIRE 
AKADEMIE IN 1880. 

Daar ik vroeger den uitslag der toelaiings-examens tot do 
Militaire Akademie in de jaren 18777 1878 en 1879 hcb mede- 
gedeeld (*), en het tijdstip, waarop de wet, kraehtens welke zij 
worden afgenomen, zal moeten worden herzieu (v66r Sept. 1882)7 
langzamerhand nadert, zoodat de examens waarsehijnlijk in 1881 
veer her laatst volgens de tegenwoordige voorsebriften zul|en 
plaats hebben, kwam }let mij nuttig veer,  al ware her maar alleen 
om de statistiek dier examens r eomple~eeren, die ook over her 
jaar 1880 bier te geven, te gelijk met enkele besehouwingen~ 
waartoe de eijfers of her u der Commissie mij aanleidin~" geven. 

Ill ' t  geheel hebben zieh 198 aspiranten aangemeld, van welke 
al spoedig 4 zieh terugtrokken. Bij her geneeskundig onderzoek 
werden er hog 31 afgekeurd, terwijl 1 aspirant, na aan een deel 
van het sehriftelijk examen te hebben deelgenomen, van het examen 
afzag. Er werden dus eigen]ijk slechts 162 ge~xamineerd, juist 
hetzelfde eijfer als in 1879. 

Even als in dat jaar heeft her sehriftelijk gedeelte van her 
examen tegelijk plaats gehad op versehillende plaatsen, onder 
behoorlijk toezicht 7 en wel den 15 en 16 Junij. Op den uamiddag 
van den eersten dier beide dagen werd 1�89 uur toegestaan veer 
rekenkunde en even zooveel tijd veer geschiedenis; den volgenden 
dag 1�89 nut veer meetkunde, 1 uur veer Franseh, 1�89 uur veer stel- 
kunde en 1 nut veer Nederlandseh bestemd; derhalve juist dezelfde 
verdeeling als in 18797 juist dezelfde zoo greet mogelijke afwis- 
seling in de vakken, weder den eersten (halven) dag sehrif~elijk 
werk in twee, den volgenden (geheelen) dag in vier vakken. In 
Hoogduitseh, Engelseh, aardrijkskunde en natuurkunde werd geen 
sehrifte]ijk examen afgenomen. In het verslag tier examen-eom- 
missie wordt op die leemte, war natuurkundebetreft,  gewezen en 
deze toegesehreven aan den korten duur van 1�89 dag, voor her 
sehriftelijk examen gesteld; de reden, waarom de Commissie 

(*) Ecouomis~, 1879, bl 4~68--483, ca 1880, bl. B96--4t0. 
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zulks betreurt ,  is dezelfde als die, waarom ik verleden jaar reeds 
meende e r o p  te moeten wijzen, nameliil< dat door een enkel mon- 
doling examen niet ken blijken~ of de aspiranten inderdaad de bii 
hot programme gevorderde vaardigheid in ,her oplossen van een- 
voudige vraagstukken" bezitten. 

Hot mondeling examen ~ dat zieh over all(. lien vakken uitstrekte - -  
wamleer men namelijk wiskunde voor dri~ vakken r e k e n t -  duurde 
voor iederen candidaat eveneens 1~ dag;  in den regel liep hot 
examen den geheelen dag over 7~ den halven dug over 3 vakken ; 
de voor elk yak bestemde tijd was een half uur. Zoowel bii her 
mondeling als bij hot schriftelijk examen werd de noodige rust 
gegeven;  de regeling was dezelfde als in 1879. 

Van de 162 geexamineerden hebben or 84 voldaan~ tegen 80 
in 1879; dat 5 van eerie plaatsing afzagen~ omdat zij de voorkeur 
gaven aan eene plaatsing bij de Marine ~ en dat enkelen niet konden 
geplaatst worden,  omdat her door hen behaalde hummer op de 
algcmeene ranglijst niet hoog genoeg was voor hot yak of de 
vakken~ waarvoor zii zich hadden aangegeven~ doer weinig af~ 
wanneer men alleen op de examens zelf en hun uitslag aeht geeft. 

Bij vorige gelegenheden heb ik~ met behulp van de aanteeke- 
ningen van een lid der Commissie~ de aspiranten verdeeldin twee 
groepen, nl. zij die laatsteliik afkomstig waren van eene hoogere 
burgersehool~ en zij die hot laatst onderwijs hadden gekregen aan 
eene andere inriehting. Ik  ben thans,  tengevolge van de welwil- 
lende mededeelingen van een lid der Commissie, in staat voor 1880 
eene betere verdeeling te maken~ namelijk: a. zij~ die uitsluitend 
aan eene hoogere burgerschool hunne opleiding hadden genoten; 
5. zij~ die vroeger op eene hoogere burgersehool waren geweest~ 
maar alleen her laatste jaar aan eene andere inriehting hadden 
doorgebracht,  en c. zij, die in 't  geheel niet aan eerie hoogere 
burgerschool hunne opleiding hadden ontvangen. Tot de eerste 
soort (leerlingen uitsluitend van hoogere burgerscholen)behoorden 
er 79~ van welke 38 voldeden en 41 werden afgewezen; tot de 
tweede soort~ leerlingen van eerie h. b. s.~ die he t l aa t s t e j aa rnog  
tot speeiale voorbereiding eerie bijzondere school hadden bezoeht~ 
behoorden 15, van welke 12 slaagdon en 3 werden afg'ewezen; 
van de 68 jongelicden, die in ' t  geheel geen hoogere burgersehool 
hadden bezocht~ werden 34 geplaatst en 34 afgewezen. 

Onder de 79 leerlingen van hoogere burgerscholen waren er 75 
uit de 3c klasse afkomstig~ van welke 35 slaagden; eveneens 
legden 3 lecrlingen uit de 4e klasse met gunstigen uitslag her 
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examen af; daarentegen werd ~gn uit eene 5e klasse afgewezen. 
Onder de 157 welke eone h. b. s. en daarna cone andere school 
hebben bezocht~ waren er 107 die ook in de 3~ klasse derll, b. s. 
hot onderwijs hadden gevolgd, 4 waren afkomstig van eene2een 
2 van cene lc klasse. Ik kan niet juist opgeven~ hoeveel tijd er 
verloopen was sedert de vijf laatstgenoemde de h. b. s. haddeu 
verlaten. 

Vergeli~kt men de drie bovengemelde categori~n, dan ziet men, 
dat van de leerlingen, die uitsluitend eene h. b. s. bezocht hebben, 
48 ten honderd slaagden, van hen die alleen eene a~dere school 
bezochten 50 pot . ,  doch van hen~ die eerst eene h. b. s. en daarna 
nog eene andere inrichting bezochten, 80 pot.  Daarbij mag men 
echter niet ui~ her cog verliezen, dat her volstrekte getal der laatst- 
genoemde goring was in vergelijking met de cijfers voor de beido 
andere groepen en dat dus hot. laatstgemelde cijfer niet zulk eene 
groove waarde heeft~ als wanneer een grooter getal tot hot be- 
rekenen daarvan had moeten wordon gebruikt. 

Eerie volledige vergelijking met hot vorig jaar is niet wel mogclijk, 
daar toen slechts twee afdeelingen waren aangenomen. Alleen kan 
daaruit blijken ~ dat de uitslag voor de leerlingen der hoogere burger- 
scholen ongeveer dezelfde was, daar in 1879 50, in 1880 48 ten 
honderd slaagden van hen,  die onmiddellijk nit de h. b. s. her 
admissie-examen aflegden. 

Ik heb~ evenals hot vorig jaar ,  uit de ann de aspiranten toe- 
gekende cijfers de gemiddelden voor elk yak in her bijzonder be- 
rekend en wel voor elke der bovengemelde drie afdeelingen afzon- 
derlijk. Men vindt die cijfors in her volgende tabellarisch overzichf,, 
dat evenals dat voor 1879 is ingericht. (Zie Eco~+. [~sSO, bI. 400). 
Her cijfer 10 beteekent uil~auMe~de~ hot cijfer 5 eve~+ voldoende kennis. 
In de tabel komt thans het schr~,vcn afzonderlijk voor. Vorige 
jaren was van de wijze~ waarop de aspiranten voldcden ann hot 
programma~ dat ,hot schrijven van een goed leesbaro hand" vor- 
dert~ rekenschap gehouden bi~ her toekennen van het ci~fer voor 
Ncderlandsch~ in dier voege dat~ wanaeer hot schrift niet vol- 
doende was, hot cijfer met cone eenhcid word verlaagd; thans is 
echter de uitslag voor hot schrijven afzonderlijk opgeteekend en wel 
op zoodanige wijze ~ dat ann iederen candidaat~ wiens schrift vol- 
doende was, hot cijfer 5 word gegeven~ ann hen~ die niet ann den 
oisch voldodei~ her cijfer 4. Hierbij zij nog opgemerkt,  dat slechts 
10 van de 162 niet voldeden~ zoodat dit op de gemiddehlen na- 
genoeg geen invloed uitoefende. 
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GEMIDDELD CIJFER~ TOEGEKEtqD AAN ASPIRANTEN ) hFKOl~Is'rff~, VAN 

EXAI~I EN- 

VAI;KEN. 

Schrijven . 
Rekenkunde. 
Stelkunde 
~'Ieetkunde . 
Natuurkunde 
Geschieden is 
Aardrijkskunde. 
Nederlandsch 
Fransch . . . .  
Hoogduitsch. 
Engelsch . . . .  
Voor alle vakken . 

eene hoogere 
burgerschool. 

2 .I.~ �9 _4 

5,0 5,0 5,0 
6,6 4,8 5,7 
5,6 3,6 4,6 
6,0 ~,0 5,0 
6,2 4,,4 5,3 
5,9 4,7 5,3 
6,5 5,0 5,7 
6,4 5,4 5,7 
6,0 ~,4 5,0 
6,0 4,6 5,3 
5,8 /~,t 4~9 

4,5 5,2 

u men deze 

eene h. h. s. eli eerie andere 
daarna inrichting van 

eene andere in,. onderwijs. 

; :o  o 

5,0 
6,7 
6,t 
7,2 
5,5 
6,4 
7,0 
6,7 
6:6 
7,'1 
6,1 

5,0 
5,0 
4,3 
4,7 
2,7 
4,3 
5,7 
5,3 
4,3 
6,0 
3,7 

5 

5,0 
6,3 
5,7 
6,7 

6,0 
6,5 
6,5 
6;1 
6,9 
5,6 

519 
6,8 
5,5 
6,0 
6,2 
5.7 
59 
6,0 
5,8 

9 

~,8 4,9 5,O 
4,8 5,6 6.5 
3 3 4,6 5,8 
3,6 5,9 6,5 
3,5 4,5 5,8 
4.3 5,2 6.O 
~,7 5,5 6,5 
4,6 5,2 6,2 
~,2 5.0 6,0 
3,7 4,9 6,2 
4,2 4,9 5,9 

alle scholen te 
z a l n e n .  

4.,9 
4,8 
3,5 
3,9 
4,0 
4,5 
4,9 
[~,9 
4,2 
4,3 
tz,___~t _ _  
4, 

5,0 
5,7 
4,7 
5,2 
4,9 
5:3 
5,7 
5,6 
5(1 
5,3 
5,0 
5,'.) 

tabel met die voor 1879, dan b]ijken de 
verschillen gering te zijn, maar voor sommige vakkea nie~ 
ten gunste van 1880. Wel moge her waar zijn, zoo als in her 
Verslag der Commissie gezegd wordt (zie de Staatscourant van 
9 Oct.), dat her bet.rekkelijk getal vohZo~,nde cijfers grooter was 
dan in 1879, maar de g~middehle., waren voor eenige vakken 
minder hoog. Immers ,  wanneer men alle aspiranten te zamen 
neemt, vindt men achteruitgang" der gemiddelde cijfers, voor stel- 
kunde van 5,2 tot 4,7, voor natuurkunde van 5,0 tog 4,9, voor 
geschiedenis van 5,7 tot 5,3, voor Engelsch van 5,1 tot 5,0. De 
vooruitgang voor Nederlandsch van 5,0 tot 5,6 zal wel gedeel- 
telijk daaraan toe te schrijven zijn , dat de onvoldoende eijfers 
voor schriiven nu niet meer bun vroegeren nadee]igen inv]oed op 
die voor :Nederlandsch konden uitoefenen. Voorts treffen wij voor- 
uitgang aan van 5,2 tot 5,7 bij rekenkunde, 5,1 tot 5,2 hi] meet- 
kunde, 5,0 tot 5,1 bij Fransch eu van 4,7 tot 5,3 bij Hoogduitsch. 
Voor aardrijkskunde is her gemiddelde cijfer in beide jaren 5,7; 
evenzoo her gemiddelde eindcijfer voor alle vakkcn 5,2. 

u  de leerlingen dcr hooge:e burgerscholen vindt men voor- 
uitgang voor rekenen van 5,3 tot 5,7, voor Nederlandseh van 
5,2 tot 5,7, voor ttoogdaitseh van 5,0 tot 5,3, achteruitgang 
voor stelkunde van 5,2 tot 4,6, voor meetkunde van 5,] tot 5,0) 
voor natuurkunde van 5,7 tot 5,3, voor geschiedenis van 5,6 tot 
5~3, voor Fransch van 5,l tot 5,0) voor En~e|sch van 5,2 tot 4,9 ; 



veer  aardr i jkskunde  was hot gemiddelde  eijfer he tze l fde ;  dat  voor  

alle vakken  d'aalde van 5,3 tot  5,2. V e e r  de beide andere  afdee- 

l ingen i s ,  om boven vermelde reden~ geen verge l i jk ing  mogeti jk.  

He t  is moei l i jk ,  zoo nie i  onmoge l i jk ,  de oorzaken van vooru i t -  

gang  in her eerie yak ,  van aeh t e ru i t gang  in een ander  aan te 

wijzen; zelfs zou ik uit  de cijfers geen gevo lg t r ekk ingen  durven maken  

noch ten voordee le ,  noeh ten nadeele  van de kennis  der  aspi- 

ranten in eenig  yak. V e e r  zooveel  daarin schrif tel i jk werk  word 

opgeffeven ken de keus van v raags tukken  enz. een grooten  invloed 

hebben uitgeoefend.  V e e r  verscheidene vakken waren  thans andere  

examina to ren ;  ook dit  ken  l icht  tot  eonig versehi l  in opva t t ing  

of beoordee l ing  aanle id ing hebben gegeven .  W e t  her Enge l seh  

betreft  heb ik hooren b e w e r e n ,  - -  ik ken  her noeh beves t igen ,  

noch tegenspreken~ - -  da~ de minder  g u n s t i g e u i t s l a g  gedeeltel i]k 

daaraan zou zijn toe tesehr i jven  dat  de examina to r  vee r  die teal  

leeraar  is aan eene dier weinige  hoogere  burgerscholen  ~ waar  reeds 

me~ he~, Enge l seh  in de laags te  klasse wordt  aangevangen  - -  he~- 

welk aan de groote  meerderhe id  eers t  in de 2e klasse ffcschiedt ,  ~ en 

d ien tengevolge  zijne eisehen hooger  dan in voorgaande j a ren  zou 

hebben gesteld.  

Her  vers lag  in do S taa t scouran t  geef t  een overz ich t  van her  

aantal  voldoende en onvoIdoende ci j fers ,  vee r  alle 162 asp i ran ten  

te zamen genomen ,  verge leken  met  hetzelfde  vee r  her j aa r  1879. 

Ik  heb uit  de ]ijst v e e r  1880 de volgende rebel opgemaak t ,  

waar in  v e e r  elke der  dr ie  groepen  van aspi ranten  afzonderli jk is 

a angewezen ,  hoevee lmaal  voldoende on hoevee lmaa l  onvoldoende 

eijfers v e e r  elk yak ziin toegekend ,  terwij l  tevens  nog afzonder-  
lijk is opgegeven~ hoe dikwiils her even voldoende eijfer 5~ hoe 

dikwijls een hooge r  eijfer werd  to~gekend. 

EXAMEN- 

VAKKEN. 

Rekenkunde. 
Stelkunde . . 
]~Ieetkunde . 
Natuurkunde . 
hardrijkskunde. 
Geschiedenis 
Nederlandsch . 
Fra~sch . . . .  
tloogduitsch. . . 
Engelsch . . . .  

%or alle vakken . 

A A N T A L  M A L E N ~  DAT I S  T O E G E K E N [ }  A A N  A S P l R A N T E N :  A F K O M S T I G  VAN 

eene hoogere 
burgeL'school, 

41 "16 22 t t  
19 23 37 t0 
3"I t9 29 12 
35 22 22 7 
44 19 '16 13 
31 30 t8 11 
50 t6 -13 .11 
32 18 29 12 
40 20 19 13 
25 28 26 10 

eeneh, b. s. endaar- eerie andere alle schole 
na eerie andere int. inrichting, zamen 

-0 . :z ~-~.~ 

3 1 
3 2 
2 t 
3 5 

2 2 
3 4 
1 2 
2 )) 
3 2 

�9 ~ ~ ~ . v  . 

40 t t  "I7 92 
23 "12 33 52 
34 9 25 77 
23 l i  34 65 
37 10 2i 94 
25 " 23 20 67 
24 27 t7 85 
27 17 24 7~ 
29 14 25 82 
23 23 22 58 

30 
38 
30 
36 
29 
55 
46 
36 
36 
54 

b 

te 

-~ ..  

~:.~ 

40 
72 
55 
61 
39 
40 
3'1 
55 
44 
50 
487 
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In  1879 w a r e n e r  van de 1620 examens 1068 voldoende en 
552 onvoldoende geweest,  in 1880 van gelijk getal 1133 voldoendo 
en 487 onvoldoende; terecht wordt dus in hot verslag op voor- 

ui tgang gewezen. Bovendien verdient bet opmerking,  dat onder 
de 1068 voldoende cijfers van 1879 niet minder dan 435 maal 
her eijfer 5 voorkwam, terwijl hetzolfde cijfer in 1880 slechts 390 
maal onder de 1133 voldoende cijfers wordt aangotroffen; op de 
100 voldoende cijfers waren dus in 1879 41 slechts e v e n  vol- 
doende, in 1880 34, zoodat ook in dit opzicht op vooruitgang 
valt te wijzen. 

Door de vordeoling der aspiranten in drie groepen is eene ver- 
gelijking voor -de  jaren 1879 en 1880, zooms ik in een vorig 
overzicht hob gegeven, voor elke groep in ' t  bijzonder niet mo- 
gelijk. In  de volgende tabel wordt die echter gegeven voor de 
aspiranten van hoogere burgerscholen afkomstig, en voor aUo 
aspiranten to zamen. De cijfers zijn alle op 100 berekend om do 
vergelijking gemakkelijkor te maken. 

EXAMEN- 

VAKKEN. 

AANTAL MALEN OP 100, DAT IS TOEGEKEND AAN 

ASPlRANTEN~ AFKOMSTIG VAN 

hoogere  burgerscholen, 

Bekenkunde . . . .  
Stelkunde . . . . .  
Meetkunde . . . . .  
Natuurkunde . 
Aardrijkskunde . . . 77 80 
Geschiedenis . . . .  77 77 
Nederlandsch . . . .  68 84. 
Fransch . . . . . .  59 I 63 
Hoogduitsch . . . .  65 76 
Engelsch . . . . .  67 68 
Voor alle vakken. ~ - - ~  - 

et~ll (24!11 
vohloend cijrer, onvold, cijfer. 

1879. ] 1880. 1~79. 1880. 

72 72 28 28 
67 55 33 45 
56 63 44. 37 
72 72 28 28 

23 20 
23 23 
32 t6 
4i 37 
35 24. 
33 32 
32 29 

/a,le ,, 

1879. 1880. 1879. 1880. 

7'1 75 29 25 
69 56 3i 44 
59 62 4'1 38 
58 62 ~2 38 

8O 78 22 I 20 
72 75 I 28 [ ~ 

66 6 8  3~ 32 
--55- 66 3~ 30 

Hieruit kunnen wij de volgende gevolgtrekkingon maken. Voor 
rekenkundc en geschiedenis vooruitgang iu ' t  algemeen, doch de 
zelfde toestand bij de h. b. s.; voor stelkunde een minder gun- 
stige toestand bij alle inrichtingcn; verbetering voor meetkunde,  
aardrijkskunde, Nederlandsch, Fransch ,  Hoogduitsch en Engelsch,  
zoowel bij de hoogere burgerscholen als bij de andere inrichtingen. 
Hot betrekkelijk aantal voldoende cijfers was grooter voor de 
leerlingen van hoogere burgerscholen voor meetkunde, geschie- 
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denis, Nederlandseh, Hoogduitseh en vooral voor natuurkunde,  
hetzelfde voor aardrijkskunde en Engelsch,  lager voor rekenkunde~ 
stelkunde en Fransch. Voor alle vakken tc zamen was her getal 
voldoende cijfers voor de leerlingen der hoogere burgerscholen 
ddn ten honderd boven dat voor alle aspiranten. 

Bijzondere opmerking verdient her nog,  dat onder her eerste 
tiental op de algemeene ranglijst 7 leerlingen van hoogere bur- 
gerseholen waren,  2 oud-leerlingen van eene h. b. s , die daarna 
nog eene andere inriehting hadden bezocht, en 1 uitsluitend van 
eene andere inrichting; van her tweede tiental behoorden to~ 
deze drie afdeelingen respectievelijk 3, 5 en 2, van her derde 4, 3 
en 3, van her vierde 2, 0 en 8. 

Eindelijk valt nog op te merken, dat terwijl voor de leerlingen 
der hoogere burgerseholen 71 ten honderd van de toegekende 
c!jfers voldoende waren,  zooals in de laatste label is aangewezen, 
dit her geval was met 88 ten honderd van hen, die eerst aan 
eene hoogere burgersehool en daarna aan eene andere inrichting 
onderwijs hadden genoten, doch sleehts met 65 ten honderd van 
hen~ die in 't  geheel geen h. b. s. hadden bezoeht. 

In her Verslag tier 0ommissie wordt hog medegedeeld, dat 21 
ten honderd der aspiranten in aUe vakken een voldoend examen 
aflegden, tegen sleehts 18 in her vorig jaar. Opmerkelijk is her, 
dat van de 34 jongelieden, die in dit geval verkeerden 17 uit- 
sluitend aan eene hoogere burgerschool hunne opleiding hadden 
ontvangen, 9 eerst aan eene h. b. s. en daarna aan eene andere 
im'ichting, en 8 uitsluifend aan eene andere inrichting. 

De besehouwingen in her u  over elk yak in 't  bijzonder 
geven tot geen opmerkingen van eenig belang aanleiding. De 
0ommissie wijst er op, dat de jongelieden niet genoeg bedreven 
waren in hel bereue~,.eerd OldOSSen van re/cenku~Mige vraagsgukken~ 
waarin zij een geschikt middel ziet om hen te leeren deuken en 
her geleerde te doen verwerken. Daartegenover zou men de 
vraag kunnen stellen, waartoe her dient door ingewikke|de rede- 
neeringen als zuiver rekenkundige allerlei vraagstukken te wil- 
len oplossen, die soms reel eenvoudiger door middel van eene 
stelkundige vergelijking kunnen worden opgelost. De mededeeling, 
dat bij 80 ten honderd der aspiran~en de vertaling uit her Franseh 
in het Holiandseh als onvoldoende moest besehouwd worden, kan 
sleehts leiden tot her besluit, dat bf de vertaling sleeht gekozen 
was, bf dat de examinator te hooge eischen heeft gesteld; men 
kan toeh niet aannemen, dat van 162 jongelieden van 1 5 I I 8  jaar, 

ECON. "188'1. '18 �9 
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die hetzij ann eene hoogere burgersehool,  hetz~j aan eerie andere 
inriehting onderwijs in her Franseh genoten hebben~ ongeveer 130 
niet ann bill~ike eisehen zouden hebben voldaan! 

Bij de versohillende vakken wordt de klacht geuit,  dat niet genoeg 
gerepeteerd was; ik geloof gaarne,  d~t daartoe grond bestaat. 
Men zal zich herinneren~ hoe reeds in 1878 de ~Iinister van Bin- 
neulandsehe Zaken in eene aan de Directeuren der hoogere bur- 
gerscholen geriehte circulaire (zie Eeo~wmi.v/~ 1878~ bl. 4 7 6 ) o p  
repetition aandrong, zoowel bij her einde van elk sehooljaar, als 
bijzonder aan her elude van de 3e klasse, evenzeer in her belang 
van de andere leerlingen, als van hen~ die her admissie-examen 
veer de Militaire Akademie wensehten af te leggen. Ik weet, 
d a t e r  nan versoheidene seholen van zoodanige repetitiSn behoorlijk 
werk wordt gemaakt ; en toch vrees ik~ dat de uitslag als niet geheel 
voldoende is te beschouwen veer hen~ die zieh veer de Militaire 
Akademie bestemmen. Her spreekt van zelf~ dat die repetitie e r o p  
aangelegd is om tegen her einde van den cursus ~ dat is half Julii, 
te worden ten einde gebraeht;  her sehriftelijk gedeelte van her 
admissie-examen veer de Militaire -4.kademie heeft eehter reeds 
half Junij~ dus een volle maaud veer her einde van den eursus, 
plants en her mondeling onderzoek vangt spoedig daarna nan. Ik  
ken niet beoordee]en~ of her examen al of niet later zou kunnen 
worden gesteld; maar zeker is her dat,  zoo als de zaak thans 
geregeld is, eigenlijk niet geheel voldaan wordt ann her voor- 
schrift der wet~ dat ,he r  exaraen aldus wordt geregeld~ dat her 
in overeenstemming is met de kenuis van jongelieden, die her 
onderwijs in de drie eerste klassen eerier Rijks hoogere burger-  
school met vijfjarigen cursus met vruoht hebben gevolgd." Zelfs 
dan wanneer men bijv. veer de meeste vakken veer half Sunij al 
datgene mocht behandeld hebben ~ wet tot her eigenlijk programme 
der 3e klasse behoort~ van het meest essentieele gedeelte~ de 
herhaling~ hebben de aspiranten veer de ~Iil. Akademie niet of 
sleehts veer een gedeelte kunnen gebruik maken. En juist op die 
herhaling komt her meest aan~ als er van een vergelijkend examen 
sprake is; de 0ommissie heeft hat in hear verslag te kennen 
gegeven~ en nog duidelijker blijkt her uit den bijzonder gunstigen 
uitslag van her examen van die jongelieden~ die op de hoogere 
burgersehool hog her onderwijs ann eene speeiale inriehting 
hebben laten volgen~ wear meer bijzonder van her , k l~ rmaken  '~ 
veer her toelatings-examen werk wordt gemaakt. 

Een ander besluit dan her zoo even vermelde duff  ik uit de 
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in 1880 gebouden examens niet trekken. Alleen wenseh ik ten 
slotte den wenseh uittedrukken dat, alvorens tot herziening der 
wet worde overgegaan~ bij her onderw~zend personeel der Aka- 
demie een zorgvuldig" onderzoek worde ingesteld aangaande de 
indrukken, die z!j over her algemeen hebben gekregen van her ge- 
halte der kennis van de sedert 1877 aangenomen kade~ten. Daaruit 
alleen zal kunnen blijken~ of hot thans aangenom~n stelsel al of 
niet aanbeveling verdient en bovenal, of de leerlingen der hoogere 
burgerseholen al of niet de voorkeur verdienen boven die der 
kostscholen; hieromtrent toeh kan her admissie-examen reel min- 
der beslissen~ dan de latere ondervinding der leeraren; bij her 
examen maken niet zelden zij7 die her best zijn ,klaargemaakt"~ 
den besten indruk~ doeh eerst later blijkt, bij welke soort her 
ffehalte, de inwendige waarde, de voorkear verdient. 

de~ Haag~ Febr. 1881. STEY~ PARV~. 


